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رویدادها و گزارش هارویدادها و گزارش ها

مهندس محمود اصالنی

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران تشریح کرد:

جزئیات نحوه تحت پوشش قرار گرفتن خدمات ناباروری از سوی 
سازمان بیمه سالمت ایران

در  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل  ناصحی  مهدی  محمد  دکتر 
یک  بند  براساس  کرد:  بیان  ناباروری  خدمات  پوشش  خصوص 
ارتقای  و  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  ابالغی  جمعیتی  سیاست های 
بالندگی وجوان سازی جمعیت با هدف افزایش نرخ باروری و با استناد 
به بند "ح" تبصره 17 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 و تصویب 
هیات وزیران مبنی بر در تعهد قرار گرفتن خدمات ناباروری در سال 
منظور  به  پیشرو  به عنوان یک سازمان  بیمه سالمت  جاری، سازمان 

حمایت مالی و افزایش نرخ باروری، افزایش رضایتمندی بیمه شدگان، 
تسهیل و دسترسی عادالنه به این خدمات و کاهش پرداخت ازجیب 
مردم، دستورالعمل خرید راهبردی خدمات ناباروری که به تازگی در 
دبیرخانه شورایعالی بیمه سالمت با همکاری سازمان های بیمه گر پایه 

تهیه شده است را به استان ها ابالغ کرد.
این  براساس  داد:  ادامه  ایران  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل   
دستورالعمل، زوجین نابارور در سامانه  نشان دار می شوند و خدماتی 

دریافت می کنند.  را  وپاراکلنیک  آزمایش ها  و  داروها  مانند 
ناباروری  دوره  سه  از خدمات  می توانند  بیان کرد: زوجین   وی 
در طول یکسال شامل IVF ، میکرواینجکشن، IUI و FET با پوشش 
و  دولتی  ناباروری  مراکز  در  دولتی  بخش  تعرفه  ای90درصد  بیمه 
عمومی  بخش های  در  غیردولتی  عمومی  بخش  تعرفه  90درصد 

شوند. مند  بهره  خصوصی  و  وموقوفه  غیردولتی،خیریه 
تا  تومان  هزار  حداقل550  از  خدمات  این  افزود:  ناصحی   
از 976 هزارتومان  چهارمیلیون و صدهزارتومان در بخش دولتی و 
و  غیردولتی  در بخش عمومی  تومان  هزار  نهصد  و  میلیون  تا شش 

گیرد. می  قرار  پوشش  تحت  خصوصی 

وزیر بهداشت گفت: با وجود دانشمندان و امکانات خوبی که در 
کشور داریم، بهترین واکسن ها را در انواع پلتفرم ها در ایران تولید 
می کنیم. برای تایید یک واکسن، مراحل مختلفی طی می شود و 
دانشمندان زیادی آن را ارزیابی می کنند. در مراحل کارآزمایی بالینی 

واکسن ها، ایمن و اثربخش بودن واکسن ها بررسی می شود.
از موسسه تحقیقات  بازدید  اللهی در حاشیه  بهرام عین  دکتر 
واکسن و سرم سازی رازی که ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی 
نیز حضور داشت، خاطرنشان کرد: واکسن رازی کووپارس یکی 
از پیشرفته ترین واکسن های دنیا و از نوع پروتئینی است و امروز 
۵میلیون ُدز واکسن رازی کووپارس برای توزیع در کشور را از 

موسسه رازی تحویل گرفتیم.

 وی ادامه داد: با سرعت باالی واکسیناسیون در کشور و بعد 
افرادی  برای  ُدز سوم  نیاز است  ُدز واکسن کرونا،  از تزریق دو 
که ۴ ماه از زمان تزریق ُدز دوم آنها گذشته به ویژه برای افراد 
این  به  نیاز  احتمال  نیز  آینده  در  اما  شود،  تزریق  پرخطر  گروه 
واکسن ها وجود دارد، که اطمینان قلبی داریم که مجموعه هایی 
مانند موسسه رازی، به خوبی اقدام به تولید واکسن می کنند. این 
مجموعه یک قرن قدمت و امکانات پیشرفته ای دارد و امروزه در 

کنترل بسیاری از بیماری ها به ما کمک می کند. 
بین  ای  فاصله  یادآور شد: در دولت سیزدهم،  بهداشت   وزیر 
وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی وجود ندارد. از پرسنل عزیز و 
زحمتکش موسسه رازی تشکر می کنیم و آنها را از خودمان می دانیم. 

وزیر بهداشت در حاشیه بازدید از موسسه رازی:
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رییس اداره مبارزه با بیماری های قابل پیشگیری 
با واکسن و قرنطینه با تاکید بر ضرورت واکسینه 
شدن همه مردم علیه کووید 19 و افزایش سطح 
ایمنی جامعه، گفت: هرچه می توانیم باید با همین 
واکسن های موجود، سطح ایمنی جامعه خودمان 
را افزایش دهیم و سطح دفاعی قوی تری در مقابل 
های  سویه  و  اُمیکرون  مانند  جدید  های  سویه 

دیگری که ممکن است در روزها و هفته های آتی سالمت مردم 
را تهدید کنند، ایجاد کنیم.

دکتر سید محسن زهرایی درخصوص ُدز سوم واکسن کووید 
19 بیان کرد: دو دسته از افراد مشمول ُدز سوم واکسن کووید 
در  که  سال   ۴0 باالی  افراد  تمامی  اول  دسته  شوند؛  می   19
نوبت اول و دوم از واکسن های غیرفعال شده مانند سینوفارم، 
برکت و یا بهارات استفاده کردند، این افراد اگر سه ماه و بیشتر 
نوبت سوم  دریافت  باشد، مشمول  نوبت دوم شان گذشته  از 
واکسن هستند و واکسنی ترجیحا مشابه واکسن نوبت و اول و 

دوم شان را دریافت کنند.
وی افزود: گروه دوم افرادی هستند که در نوبت اول و دوم 
از واکسن های آدنوویروسی مانند اسپوتنیک وی یا آسترازنکا 
استفاده کرده اند؛ در این دسته، افرادی که باالی 60 سال باشند 
و شش ماه از نوبت دوم شان گذشته باشند، مشمول دریافت 
نوبت سوم شان هستند که و ترجیحا برای این گروه، واکسن 

آسترازنکا و یا پاستوکووک پالس را پیشنهاد می کنیم.

رییس اداره مبارزه با بیماری های قابل پیشگیری 
با واکسن و قرنطینه در ادامه درخصوص ویروس 
ویروس  جدید  سویه  کرد:  عنوان  اُمیکرون، 
کووید19 تحت عنوان اُمیکرون، ویروس جدیدی 
آفریقای  کشورهای  در  سرعت  به  گرچه  و  است 
جنوبی در حال انتشار بوده و در سایر کشورها نیز 
مواردی از آن مشاهده شده است، اما هنوز بسیاری از 
خصوصیات ویروس به ویژه بیماری زایی آن ابهام دارد و مشخص 
نیست و نیاز به زمان بیشتری هست تا این مشخصات روشن شود.
وی گفت: در مورد اینکه آیا واکسن هایی که اکنون وجود 
این  علیه  ایمنی  باعث  توانند  استفاده شده می  دنیا  در  دارد و 
سویه هم شود، همچنان نیاز به زمان داریم تا مطالعات بیشتری 
انجام شود و قطعا در طی هفته های آینده اطالعات زیادی در 

مورد ویروس اُمیکرون خواهیم داشت.
دکتر زهرایی در پایان اظهار کرد: آنچه مسلم است، این است که 
هرچه می توانیم باید با همین واکسن های موجود، سطح ایمنی 
جامعه خودمان را افزایش دهیم و سطح دفاعی قوی تری در مقابل 
سویه های جدید مانند اُمیکرون و سویه های دیگری که ممکن 
است در روزها و هفته های آتی سالمت مردم را تهدید کنند، ایجاد 
کنیم. به همین دلیل از مردم عزیز دعوت می کنیم که اگر هنوز ُدز 
اول و دوم را دریافت نکرده اند، به خصوص افرادی که نوبت اول 
را نگرفته اند، حتما به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند و قبل از 

اینکه با موج دیگری مواجه شویم، مردم همگی ایمن شوند.

رییس اداره مبارزه با بیماری های قابل پیشگیری با واکسن و قرنطینه تاکید کرد:

ضرورت واکسینه شدن همه مردم علیه کووید 19 و افزایش سطح ایمنی جامعه

وزیر جهاد کشاورزی با وجود مشکالتی که دارد تاکنون دوبار از 
موسسه رازی بازدید و بر تولید واکسن کرونا نظارت داشته است. 
 وی افزود: خرسندیم که برای تزریق ُدز سوم، از واکسن های 
ملی  کمیته  های  بینی  پیش  براساس  کنیم.  می  استفاده  ایرانی 
وزارت  به  را  کووپارس  رازی  واکسن  به  نیاز  میزان  واکسن، 
جهاد کشاورزی اعالم می کنیم. مصرف داخلی برای ما اولویت 
اجازه صادرات واکسن  داخلی،  بر مصرف  مازاد  اما  اول است، 
بتوانیم  و  کنیم  کمک  کشورها  سایر  مردم  به  تا  دهیم  می  را 
تاییدیه های بین المللی را کسب کنیم. در حال حاضر نیز کمیته 
ملی واکسن مصوب کرده که واکسن سازهای داخلی تا سقف 

باشند.  داشته  صادرات  توانند  می  تولیداتشان  ۲0درصد 

اللهی  عین  دکتر   
وزارت  کرد:  تصریح 
مسئول  بهداشت 
و  است  مردم  سالمت 
تالش ما این است که 
شاداب  و  سالم  مردم 
باشند و بتوانند به امور 

روزانه خود برسند. خیلی از مردم تشکر می کنیم که به وزارت 
از جمعیت  درصد  امروز حدود ۸۵  تا  داشتند.  اعتماد  بهداشت، 
هدف، ُدز اول و حدود ۷0درصد دو ُدز واکسن را دریافت کرده اند 

است. دنیا  در  انگیز  شگفت  آمار  یک  این  که 

واکسن رازی کووپارس یکی از پیشرفته ترین واکسن های دنیا است
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معاون بهداشت وزارت بهداشت:

هنوز برای قضاوت درباره ُاومیکرون زود است
معاونان  وبینار  در  حیدری  کمال  دکتر 
بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی کشور، 
عالمگیر  متاسفانه  این سویه  داشت:  اظهار 
شده است اما قضاوت دقیق درباره این که 
چه رفتاری از خود نشان خواهد داد را باید 
بگذاریم ببینیم چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد 
و ویروس چه رفتاری از خود نشان می دهد.

 وی بیان کرد: از همگان به ویژه معاونان بهداشت دانشگاه های 
این سویه جدید  به  علوم پزشکی کشور می خواهیم نسبت 

حساس باشند و مراقبت های مرزی را افزایش دهند.
دکتر حیدری ادامه داد: در ستاد ملی مقابله با کرونا درباره 
تقویت مراقبت های مرزی بحث شد. باید به مراقبت مرزی 
به صورت ساختاری نگاه شود. درخواست های زیادی برای 
توسعه فضای فیزیکی مراکز کنترل مرزها داریم که در نشست 

مشترک با وزارت راه و شهرسازی باید پیگیری شود. 
 معاون بهداشت گفت: با توجه به اعالم آمادگی به استانداران 
و روسای دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه در ستاد ملی مقابله 
با کرونا، معاونین بهداشت به صورت مکتوب استانداردهای الزم 
برای توسعه مراقبت مرزها اعم از فضای فیزیکی و تجهیزات که 

مدنظر است درخواست و پیگیری نمایند.
اینکه  به  توجه  با  افزود:  حیدری  دکتر   
عمده مراجعات مردم برای کرونا به بخش 
با دکتر  خصوصی است، در جلسه ای که 
پزشکی  نظام  سازمان  رییس  زاده  رئیس 
کشور داشتیم بنا شد ایشان به سازمان های 
بیشتر  ورود  برای  ها  استان  پزشکی  نظام 

کنند. ارسال  ای  مکاتبه  زمینه  این  در  بخش خصوصی 
 وی اظهار داشت: یکی از بهترین استراتژی ها برای کنترل کرونا 
این است که این روند نهادینه شود تا بخش خصوصی تمام موارد 
مشکوک یا مثبت را از بین مراجعه کنندگان شان به ما گزارش کنند 
و ما با رهگیری آنان بتوانیم بطور موثرتر، بهتر و کم هزینه تر این 

بیماری را رصد کرده و از همه گیری بیشتر آن جلوگیری کنیم.
 وی ادامه داد: سامانه امید اگر تقویت شود به عنوان یکی 
از دستاوردهایی است که می توان با آن افرادی که واکسن 
نزده اند یا بیمار و مشکوک تشخیص داده شده اند را رصد 
کرد. این سامانه نظارت بر عملکرد بخش خصوصی را نیز 
تسهیل می کند، لذا امیدواریم همه همکاران محترم در جهت 

تقویت آن همت به خرج دهند.

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  ایدز  کنترل  اداره  رییس 
پزشکی از انجام بیش از100 هزار تست تشخیص ایدز در کمپین 

»من هم آزمایش اچ آی وی می دهم« خبر داد.
دکتر هنگامه نامداری گفت: نتایج به دست آمده تا تاریخ 11 آذرماه 
سال جاری نشان می دهد که در مجموع از ابتدای شروع کمپین، تعداد 
100 هزار و ۲۲1 تست تشخیص اچ آی وی در هزار و 1۴1 مرکز 
انجام شده است و از 310 مورد مثبت اولیه تعداد 11۴ مورد جهت 
تأیید تشخیص به مراکز مشاوره بیماری های رفتاری ارجاع شده اند.
 وی افزود: از هزار و 1۴1 مرکز فعال در زمینه اطالع رسانی و 
انجام تست تشخیص اچ آی وی قسمت عمده فعالیت ها به ترتیب 
توسط مرکز مدیریت بیماری های واگیر، سازمان بهزیستی، سازمان 

زندان ها، معاونت درمان و اداره اعتیاد انجام گرفته است.
رییس اداره کنترل ایدز بیان کرد: بررسی روند انجام تست به 
صورت هفتگی، نشان دهنده سیر صعودی فعالیت های بیماریابی 

در سراسر کشور است و از آن جایی که در حال حاضر بزرگترین 
چالش در نظام مراقبت بیماری اچ آی وی یافتن موارد جدید ابتال 
است، در هفته پایانی این کمپین، رسالت تمامی مراکز و سازمان 
ها هدایت فعالیت ها به سوی استمرار برنامه های بیماریابی در 

مراکز ارائه دهنده خدمات در نظر گرفته شده است.
 دکتر نامداری اظهار داشت: ادامه برنامه به شکلی موثر و مستمر 
می تواند گامی اساسی در جهت بهبود فرآیند بیماریابی و پیشرفت 

به سمت کنترل موثر اپیدمی اچ آی وی / ایدز در کشور باشد.
نامداری گفت: نتایج به دست آمده از سطح کشور در طی سه 
هفته گذشته از زمان شروع کمپین نشان دهنده دستاوردهای بسیار 
درخشان در زمینه انجام تست تشخیص اچ آی وی و تشخیص 
زحمات  و  هماهنگی  بدون  شک  بی  که  باشد  می  جدید  موارد 

خانواده کنترل اچ آی وی در سطح کشور میسر نمی شد.

رییس اداره کنترل ایدزوزارت بهداشت تشریح کرد:

نتایج کمپین »من هم آزمایش اچ آی وی می دهم«
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توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران انجام شد؛

مشارکت در بزرگترین پروژه حوزه سالمت کشور

در  بیماران،  معالجه  در  ارزی  جویی  صرفه  امنای  هیات 
بزرگترین پروژه حوزه سالمت میهمن عزیزمان ایران مشارکت 
داشته و تاکنون ۸0 درصد تجهیزات سرمایه ای همچون سی تی 
اسکن، ام آر آی، آنژیوگرافی، وسایل اتاق عمل و ... را برای 
بیمارستان 1000 تختخوابی مهدی کلینیک تامین کرده است.
مهدی،  سالمت  محب  عامل  مدیر  اعتمادیان،  علی  دکتر 
مهدی  داشت:  اظهار  کلینیک  مهدی  پروژه  خصوص  در 
کلینیک در ضلع شمال غربی بیمارستان امام خمینی که ۷0 
به مساحت ۲۵  آن گذشته و فرسوده شده  تاسیس  از  سال 
هزار متر مربع پایه گذاری شده است و می تواند در راستای 
خدمت رسانی به بیماران مراجعه کننده ای که 60 درصد آنها 
مربوط به شهروندان غیر تهرانی است خدمت رسانی کند.
وی با بیان اینکه مهدی کلینیک در حال حاضر بزرگترین 
پروژه حوزه سالمت کشورمان  از نظر وسعت با تعداد 1000 
تخت بیمارستانی است، گفت: این بیمارستان در 1۸ طبقه با 
مساعدت گسترده هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه 

بیماران ساخته شده است.
اعتمادیان یادآور شد: هیات امنای صرفه جویی ارزی در 
 ۸0 تاکنون  دارد  که  ذاتی  وظایف  طریق  از  بیماران  معالجه 
درصد تجهیزات سرمایه ای همچون سی تی اسکن، ام آر آی، 
تامین  نحو  بهترین  به   ... و  عمل  اتاق  وسایل  آنژیوگرافی، 

است. شده 
بیمارستان  شد:  یادآور  مهدی  سالمت  محب  عامل  مدیر 
مهدی کلینیک با 3۵ اتاق عمل، بزرگترین تعداد اتاق عمل 
 CCU متمرکز را دارد همچنین دارای بیش از ۲06 تخت ویژه

و ICU است.
اعتمادیان خاطر نشان کرد: اقدام واالی هیات امنای صرفه 
جویی ارزی در معالجه بیماران در ساخت و تامین تجهیزات 
بیماران همانند یک شجره طیبه  پروژه مهدی کلینیک برای 
محسوب می شود لذا با حمایت های این نهاد بیمارستان در 
رسید  اتمام  به  بیمارستان ها  سایر  به  نسبت  کوتاهی  مدت 
که  شد  لوکوموتیوی  کلینیک  مهدی  بیمارستان  ساخت  و 

توانست قطار مشارکت خیرین را نیز فعال کند.

امنای صرفه  هیات  اینکه حمایت  بیان  با  اعتمادیان  دکتر 
ساخت  به  منجر  کلینیک  مهدی  پروژه  در  ارزی  جویی 
۲ بیمارستان یکی مرکز طبی ۲ حکیم در یافت آباد و دیگری 
فعال شدن ساخت بیمارستان ۵۴0 تختخوابی بیماران مبتال 
به سرطان در بیمارستان امام خمینی شده است، یادآور شد: 
بیمارستان جدیداالحداث  الی ۴0 سال اخیر  تهران طی 30 
مربوط به کودکان را نه تنها در بخش دولتی بلکه در بخش 
فوق  درمانی  خدمات  تا  بود  نکرده  اضافه  هم  خصوصی 

دهند. ارائه  نیازمند  بیماران  به  تخصصی 
در  انیستوکنسر  بیمارستان  کرد:  خاطرنشان  اعتمادیان 
حال  در  خیرین  کمک  با  خمینی  امام  بیمارستان  مجاورت 
ساخت و بهره برداری است و آنچه که بسیار حائز اهمیت 
بود اثر سینرژیک هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه 
شود  گرفته  نادیده  نباید  عنوان  هیچ  به  که  است  بیماران 
چراکه تامین تجهیزات توسط این نهاد برای افرادی که کار 
ساخت بیمارستان را بر عهد دارند قوت قلب و مایه  انرژی 

می شود. چندبرابری 
در  ارزی  جویی  صرفه  امنای  هیات  کرد:  تصریح  وی 
حمایتی  و  قانونی  ظرفیت های  به  توجه  با  بیماران  معالجه 
دارد  وجود  پایه گذاریش  و  تشکیل  ذات  در  بیماران  از  که 
می تواند قیمت تمام شده ارائه خدمت در حوزه سالمت را 
به شدت کاهش دهد و به تبع آن، پرداخت از جیب بیماران 
نیز  نظام سالمت است  از شاخص های عدالت در  که یکی 

می یابد. کاهش 



رویدادها و گزارش ها

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت بر 
اهمیت واکسیناسیون نوبت سوم و تاثیر آن بر مهار سویه اومیکرون 
تاکید کرد و گفت: تزریق نوبت سوم واکسن ایمنی بدن در برابر 

ویروس کرونا را به 90 درصد می رساند.
دکتر محمد مهدی گویا گفت: واکسیناسیون نوبت سوم مکمل 
واکسیناسیون دو نوبت قبلی است و برای همه مردم عزیز کشورمان 

الزامی است که نوبت سوم واکسن کرونا را تزریق کنند.
وی افزود: با تزریق نوبت سوم میزان ایمنی در برابر این ویروس 

در اکثریت قریب به اتفاق موارد به باالتر از 90 درصد می رسد.
وی ضمن اعالم مراتب تقدیر خود از مردم بابت همکاری در 
کنترل بیماری کرونا طی دو سال اخیر، بیان کرد: در حقیقت نقش 

اول را در کنترل این بیماری را مردم عزیز کشورمان ایفا کردند.
دکتر گویا ادامه داد: همه ما می دانیم که ویروسی که االن با آن 
مواجهیم ویروس سرکش و مرموزی است که به سرعت می تواند 
تغییر چهره دهد و عالیم بالینی مختلفی ایجاد کرده و از دست 
سیستم ایمنی بدن انسان به انحاء مختلف فرار کند و کار مراقبت و 

کنترل آن برای همه دنیا بسیار سخت و دشوار شده است.
های  واگیر گفت: جهش  های  بیماری  مدیریت  مرکز  رییس 
متعددی که این ویروس پیدا می کند باعث می شود که قابلیت 
سرایت آن تغییرکرده و شدت بیماری زایی اش هم متفاوت شده و 

گاهی اوقات شدیدتر و گاهی اوقات خفیف ترمی شود.
دکتر گویا افزود: آنچه مهم است این است که شناخت ما از این 
ویروس روز به روز بیشتر شود و بتوانیم راه های سرایت آن را 
کنترل کنیم و بیماری که ایجاد می کند را به بهترین شکل ممکن 

درمان کرده و قدرت سرکشی آن را کاهش دهیم.
وی ادامه داد: یکی از مهم ترین سالح های بشر برای مقابله با 
این ویروس واکسیناسیون سراسری است. تجربه دنیا و کشور ما 
نشان داده است هر قدر پوشش واکسیناسیون باالتر باشد سرایت 
بیماری می تواند کمتر شده و مرگ و میر بیماری کاهش می یابد.
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